ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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Не скінчиться,
<іе застигне
і не ослабне, НІ НА МИТЬ,
напруженість плуга,
дихання заводу,
рух пера і ланцета!..

29 ВЕРЕСНЯ 1983 РОКУ. Цей день не всенародне
свято, він не позначений червоним у календарі. 29
вересня — звичайний трудовий день одинадцятої
п’ятирічки. День, з яких складається наше життя. То
го дня, ти, молодий друже, як і завжди, вранці від
правився на роботу чи в школу. А ввечері відвідав

ЗАХИСТИТИ МИР!
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У приміщенні механічного цеху Кіровоградського ре
монтно-механічного заводу Укрремтресту відбувся мі
тинг на захист миру.
Його відкрив секретар партійної
організації цеху
Анатолій Павлович Соколов. Він нагадав, що цими дня
ми було опубліковано в пресі й оголошено
по радіо
Заяву керівника Комуністичної партії і Радянської дер
жави Ю." В. Андропова. Текст Заяви зачитав начальник
механічного цеху Дмитро Семенович Котиков.
Слово надається партгрупоргу слюсарного відділку
слюсарю-складальнику Валерію Єгоровичу Аверкіну:
— Ми люди мирної професії. Як і весь радянський на
род, ми б хотіли спокійно працювати на благо рідної
Вітчизни. Але деяким заокеанським керівникам таке ста
новище не до вподоби. Під усякими надуманими приво
дами американські мілітаристи намагаються. розхитати
фундамент миру. Впевнений, що наша партія, весь наш
н-?под не дозволять паліям війни замахнутися на цілісі^ь нашої держави, наших друзів і союзників. Радянсь
кому народу є що і чим захищати.
Наша бригада — одна з кращих на підприємстві. Дав
но опанувавши передові форми організації праці, ми ро
бимо свій посильний внесок у зміцнення миру. Ми — за
мир!

У своєму виступі член КПРС секретар комсомольсь
кої організації цеху бригадир комсомольсько-молодіж
ної бригади токарів Лідія Балицька сказала:
— Нині по всій нашій неосяжній країні проходять мі
тинги. на яких радянські люди палко підтримують Заяву
Генерального секретаря ЦК КПРС. Голови Президії Вер
ховної Ради СРСР Ю. В. Андропова. Ми глибоко обурені
мілітаристським курсом адміністрації США. Марш миру,
проведений у цьому році, підтверджує устремління всіх
прогресивних сил зберегти мир на Землі.
«Усі. хто підносить сьогодні свій голос проти безум
ної гонки озброєнь на захист миру, можуть бути впев
нені. що на досягнення саме цих цілей спрямована полі
тика Радянського Союзу...» Цими словами Юрій Володи
мирович Андропов підкреслив, що наша
країна бажає
жити п мирі з усіма державами, і. безперечно, зі США.
Від імені нашої бригади токарів хочу запевнити при
сутніх. що ми докладемо максимум зусиль для зміцнен
ня могутності, нашої держави — оплоту миру на Землі.

війні! хай буде мирі
З виступу бригадира бригади токарів Неоніли Костянт^Гюни Яшан:

— Розгнузданий мілітаристський психоз, розв’язаний
за онеаном, не може не занепокоювати мільйони жите
лів планети, і в першу чергу наш миролюбний
народ.
Скільки страждань вмпало на його лолю, скільки він пе
режив! І правильно підкреслює Юрій Володимирович Ан
дропов: «Час би зрозуміти всім, кого
це стосується, що
безпеку нашої країни... ми зуміємо гарантувати за будьяких умов».
Бригада, яну я очолюю, виробничі плани виконує не
менш як на 125 процентів, неодноразово
визнавалася
переможцем соціалістичного змагання. Нині наш колек
тив уже працює о рахунок грудня. І сьогодні запевняю
усіх присутніх: ми будемо працювати так.
так, щоб зробити
•все можливе для відвернення загрози війни.

Резолюцію мітингу зачитав А. П. Соколов:
— Ми, трудівники механічного цеху, повністю схвалюємо Заяву Генерального секретаря ЦК КПРС, Голови
Президії Верховної Ради СРСР Ю. В.
Л..„г_____ і ту
Андропова
оцінку, що дана в ній мілітаристському курсу адмініст
рації США.
Ми гнівно засуджуємо агресивну політику США і
НАТО в плані нарощування ядерних озброєнь, їх неба
жання вести серйозні, конструктивні переговори з пи
тань припинення гонки озброєнь.
РЙіНІ всім зрозуміло, що шлях до безпеки один —
ск^ЮЧення ядерних арсеналів. Тож хай до голосу прос
тих людей землі прислухаються керівники адміністра
ції США.
Ми, як і всі чесні люди Землі, переконані в тому, що
ніякі протиріччя між державами, ніяка різниця в сус
пільному ладі, способі життя й ідеології не в змозі за
ступити головну, спільну для всього людства необхід
ність — захистити, відстояти і зміцнити мир.
Присутні на мітингу одностайно схвалили ці слова.
А. БЕЗТАКА,
мор. «Молодого комунара».

кіно, прочитав книгу, по
дивився телепередачу чи
просто побув у колі сі
м’ї. Але, шановний чита
чу, узявши сьогоднішній
номер нашої газети, по
думай, чим все ж був па
м’ятним той день для
тебе, товаришів, колек
тиву, в якому працю
єш? Подумай, який тієї
доби був твій внесок у
виконання тих складних
і відповідальних завдань, що стоять перед твоїм
трудовим колективом, усією державою. Пам’ятай: ти
молода людина і повинен завжди турбуватися, щоб
внесок щодня був найвагомішим, потрібним.
Ти можеш заперечити, мовляв, що можна встигну
ти за день. Ні, молодий друже. Сьогодні ти переви
конав денну норму на своєму робочому місці, одер
жав п’ятірку у школі, допоміг своєму товаришеві. Все
це твій конкретний внесок у біографію року, третьо
го року одинадцятої п’ятирічки, яка недавно відзна
чила свій тисячний день.
Сьогоднішній номер нашої газети — це розповідь
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про одну добу нашої обласної комсомольської орга
нізації. Ти дізнаєшся, як прожили цей день твої ро
весники, товариші по Спілці. Автограф доби зали
шить для тебе механізована ланка по вирощуванню
КУКУРУДЗИ колгоспу імені Фрунзе Кіровоградського
району, яку очолює молодий комуніст В. Тимофеев,
зміна гірників очисного вибою дільниці № 6 шахти
«Верболозівська» (бригадир М. У. Рижов), КМК пе
карів з Голованівського
хлібозаводу
(бригадир
В. Делікатна). Взявши в руки сьогоднішній номер
газети, ти прочитаєш про те, що вони встигли зроби
ти, чому раділи, чим обурювалися, проти чого боро
лися. Скажімо, студенти і викладачі Кіровоград
ського педінституту імені О. С. Пушкіна 29 вересня
на багатолюдному мітингу висловили свій протест про
ти мілітаристської політики імперіалізму, закликали
всіх, кому дорогий мир, не допустити розв’язання но
вої світової війни, підтримали Заяву Генерального
секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верховної Ра
ди СРСР 10. В. Андропова, схвалили миролюбну
зовнішню'політику КПРС і Радянського уряду. їхній
голос того дня влився в багатомільйонний голос усьо
го радянського народу.
І все ж таки це незвичайний день — 29 вересня
1904 року народився Микола Островський, щоб про
жити героїчне життя, щоб дати світові Павку Корчагіна — людину залізної волі, справжнього героя. Так
М. Островський і через ного твір «Як гартувалася
сталь» Павка Корчагін стали символом революційно
го покоління комсомольців, прапором їх спадкоємців
восьмидесятих років. То ж, ровеснику, рівняй крок у
житті на свого улюбленого героя, щоб... «не було не
стерпно боляче за безцільно прожиті роки...». Напов
ни дні радістю творення, урочистістю пізнання. І тоді
висвітлиться в пам’яті кожен день і кожна година
величчю життя і подвигів на благо рідної соціаліс
тичної Батьківщини.

1. НА ЗЕМЛІ
А ДРАЗУ за селом, за
ставом, за садом у гін
ких молодих тополях, од
разу при врунах буйнозеленої озимини — кукуруд
зяне поле. І хоч вітер лед
ве-ледве живий — поле не
мовчить: кукурудза дуже
чутлива на вітер. Ш-ш-ш...
Голова колгоспу Анато
лій Володимирович
Хра
пак, молодий ставний чо
ловік, виламує качан, лег
ко і шелестко
оббирає
лушпиння. Повні, дорідні
зерна, жовтогарячі і твер
ді, вилущує на долоню.
— Врожай, — каже
впевнено, єдине слово ка
же, а за ним відчуваєш і
гордість за свою родючу
землю, і радість
за тих
людей, що на цій землі
трудяться.
На цій двохсотгсктарнііі
плантації працює мехапі-

Діє ще один ударний
зована ланка по вирощу*
вапню кукурудзи, яку очо
лює молодий комуніст Ва
лентин Тимофєєв. Органі
зована
нинішнього року,
ланка одразу
ж, як ках
жуть, без розбігу взялася
за діло. Хоча
підготовка
була: механізатори вже не
перший рік вирощують ку
курудзу за індустріальним
методом.
— Проте початок — це
не сівба. Початок — сьо
годні, коли до врожаю рік.
Цю фразу скаже Вален
тин. Він-бо знає їй ціну.
Вчора і позавчора ланко
вий
вивозив у поле, нз
майбутній
кукурудзяний
лан під урожай наступно
го року, добрива,
Ще до
обжинків лалеио. а ти ду-

На зкіі.. а.
ланковий
механізованої
Валентир
ТИМОФЄЄВ; агрегат в загінці.
Фото В. ГРИБА.

(Закінчення на 2-й стор.).

«Молодий комунар
2—3 стер

Не скінчиться, не застигне
і не ослабне, НІ НА МИТЬ,
напруженість плуга, дихання
заводу, рух пера і ланцета!..
Відбулися звітно-вибор
ні збори в усіх первинних
організаціях колгоспу іме
ні Леніна Долинського ра
йону. Йде підготовка до
загальноколгоспних.
Дні
перед зборами — час, коли
члени комітету комсомолу
господарства
оцінюють
зроблене за рік. Це й час
для роздумів і складання
планів на майбутнє. Свої
ми думками щодо участі
комсомольців у житті села
й колгоспу ділиться сек
ретар комітету комсомолу
заступник голови колгоспу
по роботі з молоддю Ва
силь БАБЕНКО.
ЕЛИКА наша колгосп
на організація — біль
ше 180 спілчан об’єднує.
Практично немає такої ви
робничої дільниці, де б во
ни не працювали. Три ком
сомольсько-молодіжні ко
лективи
маємо. Комсо
мольці беруть також ак
тивну участь у громадсь
кому жатті села.
Порівняно
недавно —
напередодні
жнив — до
наших лан влилося ще 12
комсомольців, котрі навча
лися за
направленнями
колгоспу в Новгородківському СПТУ № 6. Ко
жен із них
переконли
во довів, що не змарнував
жодного дня навчання. Та
її мали на кого рівнятися
хлопці в роботі.
Багате
наше юсподарство на хо
роших механізаторів — та
ких, як комбайнер Леонід
Лавриченко
з третьої
бригади, як механізатори
М. Г. Гопак із другої —
переможець
соціалістич
ного змагання,
майстер
«Золоті руки», Володимир
Гавриленко, молодий ко
муніст, та інші товариші.
Є у впевненого дебюту
наших новачків ще одна
рушійна сила. Цс постійна
і міцна дружба колгоспної
і шкільної
комсбмольсь-

ких організацій. При на
шому комітеті було ство
рено штаб всесоюзного
походу «Комсомол — сіль
ській школі». Тісно коор
динують із ним свою ді
яльність члени педзагону.
16 комсомольців увійшло
до складу сектора з проф
орієнтаційної роботи. Тут,
правда, слід
зауважити,

комітетів комсомолу кол
госпу й сільської
школи,
де й намітили план та по
рядок проведення всіх цих
заходів, умови організації
змагання юних хліборобів
І методів їх
заохочення.
Тут доречно буде додати,
що тих школярів, які мали
найбільше вихододнів (від
43 до 57), правління кол
госпу нагородило туристич
ними путівками на круїз
по Дніпру.
52 хлопчиків
та дівчаток
відпочивали

Задля

В

завтрашнього
РОЗДУМИ ПЕРЕД ЗВІТНО-ВИБОРНИМИ
ЗБОРАМИ
що минулого року не всі
члени сектора працювали
з повною віддачею, однак
кращі з них — електрик
Микола Мишин, інструк
тор по спорту Євген Бондюк, викладач сільської
музшколн Наталя Панчен
ко — вели активну індиві
дуальну й масову роботу
із сільськими школярами.
ЦИФРИ І ФАНТИ. Ниніш
нього літа
загони юних
тваринників Кіровської се
редньої школи працювали
на свинокомплексі й МТФ
— хлопчини
та дівчатка
випасали корів
і свиней.
Юні землероби доглядали
просапні нультури, город
ники
збирали
овочі й
фрукти. Всьому цьому пе
редували спільні засідання

за рахунок колгоспу в Рибаківці на Чорному
морі,
12
—
в
піонертаборі.
Шкільний
табір праці та
відпочинну
зарекоменду
вав себе
якнайкраще. Є
думка наступного року пе
ретворити його на міжгос
подарський.

після
Певно, у читачів
вище
всього розказаного
може скластися думка, що
у нас немає ніяких проб
лем. На жаль, це не так.:
Новообраному комітетові‘
комсомолу доведеться чи
мало працювати з поруш
никами трудової дисциплі
ни, недобросовісними ком
сомольцями. За минулий
рік начальник штабу кол
госпного «Комсомольсько
го прожектора» економіст

Алла Радченко проводила
з активістами рейди по бе
режливості, по дотриман
ню дисципліни праці. Були
виявлені недоліки, зокре
ма,
несправність
даху
складу
посівматеріалів
(після сигналу «прожек
тористів»
її
усунуто),
втрати пального і мастил
на пункті заправки тощо.
Активісти «КП» серйозно
взялися за роботу з люби
телями хмільного. В об’єк
тив «КП» потрапили Воло
димир Пилипчак, Василь
Захарченко. Пилипчак, на
приклад, більше двох' мі
сяців майже ніде не пра
цював (всього 7 виходів
на місяць мав). «Комсо
мольський прожектор» не
лише прокрнтикував його,
а й влаштував на роботу в
будівельну бригаду, котра
веде ремонтні роботи на
свинокомплексі. Знайшла
ся робота й для Василя.
комсомолу не
Комітет
хвилювати, що
може не
порушників
найбільше
працює в автогаражі господарства — тобто там, де
організовано
і наш най
більший КМК.
Певно, тут
недопрацювали
не лише
ми, а й керівник колективу
М. П. Велично та секретар
комсомольської
організа
ції Тетяна Мосналенко,

Природно, що школярі,
які приходять
на вироб
ництво
у періоди напру
жених польових робіт, ба
чать там не лише хороше,
а й недоліки. Ми і не на
магаємося приховати їх.
Наше завдання інше: ви
робити у сьогоднішніх уч
нів, а завтрашніх хліборо
бів активну життєву позицію,
непримиренність до
порушників. Тільки в цьо
му випадку ми можемо
розраховувати на успіх.

І

и. зти^^.
піртириіаікш
2,

т

Орденом
Трудового
Червоного Прапора від
значена ударна
робота
комсомолу в роки пер
шої п'ятирічки.
Ті роки ОВІЯНІ
І
пафосом революційноїї романтики.» Корчагінське
завзяття,
революційну
свідомість
принесли на
заводи і фабрики комсо
мольці
у солдатських
шинелях
і будьонівках,
що повернулися з фрон
тів громадянської.
Разом із поняттям «п’я
тирічка» в лексикон КОМ
СОМОЛЬЦІВ заводу «Чер
вона зірка» ввійшли сло
ва
«індустріалізація»,
«колективізація», «удар
ник». У 1929 році за іні-

ціативою спілчан на під
приємстві
проведено
конкурс на кращого мо
лодого
виробничника.
127 комсомольців,
які
брали участь у конкур
сі, були премійовані за
високі трудові досягнен
ня, Комсомольські акти
вісти постійно пропагу
вали ударницький рух. У
цехах
на спеціальних
стендах вони повідомля
ли про трудові здобут
ки правофлангових, про
впровадження раціона
лізаторських пропозицій.
Вже тоді у механічному
та складальному цехах
були створені 7 груп мо
лодих раціоналізаторів,
які об’єднували 76 ком
сомольців.
Кінець весни 192? ро-

ку став початком масо
вого
соціалістичного
змагання.
22 травня в
Єлисаветграді у примі
щенні театру імені Т. Г,
Шевченка
(нині театр
імені М. Л. Кропивницького) відбулася XIII ок
ружна
комсомольська
конференція.
На
ній
спілчани підбили підсум
ки роботи за десять ро
ків, вели мову про роз
гортання
ударництва і
руху за дострокове вико
нання п’ятирічки, завер
шення колективізації.
У кінці 1929
року
ударництво і соціалістич
не змагання широко охо
пило всі цехи,
бригади
заводу «Червона зірка».
Першими
ударниками
• підприємства стали ком-

В. БАБЕНКО,
комітету
секретар
комсомолу
колгоспу
імені Леніна.

Долинський район.

сомолець токар І. Іщенко, токар комсомольсь
кої
бригади С. Лук’янченко.
З небаченим в історії
трудовим
ентузіазмом
спілчани області в роки
першої п’ятирічки боро
лися за підвищення про
дуктивності праці, зво
дили новобудови. За ро
ки першої
п’ятирічки,
наприклад, обсяг валової
продукції промисловос
ті Олександрії зріс у 4
рази. Протягом
цього
періоду в Єлисаветграді
було переобладнано за
води «Червона зірка» та
«Червоний Профінтерн»,
уведено в експлуатацію
районну електростанцію,
шахту «Піонер», м’ясо- і
птахокомбінати, гудзико
ву і брикетну фабрики,
заводи — хлібний, по пе
реробці сої, комбінова
них кормів, толевий. Бу
ло реконструйовано Сабліно-Знам’янський
цук
ровий завод, спорудже
но олійні заводи в Новоукраїнці, Бобринці, Новій
Празі, дріжджовий — у
Малій Висці, черепичний
— у Новоукраїнці. У 1930
році у Заваллі Гайворонського району шахти та
збагачувальна
фабрика
випустили першу продук
цію.
Якщо в розвитку ін-

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор )

ХРОНІКА
ДОБИ
НОВОМИРГОРОДСЬК и Й
РАЙОН. На Капітаніоськогіч/ цукровому
заводі в
комсомольській зміні ’са*а
Григоровича Климента від
булися комсомольські Збо
ли Було вирішено 2У ве
ресня - день народження
іуі. Островського
— озиа
менувати ударною трудо
вою вахтою. їх почин під
тримали і дзі інші комсо
мольські зміни.
ОНУФРПВСЬКИЙ РАЙОН.
Понад 40 учасників форсу
вання
Дніпра, які . пред
ставляли 62-у гвардійську
стрілецьку ДИВІЗІЮ, прибули в селище Куцеволівну.
Сюди зазітали
и члени
групи «Пошук» —
уче
ники Всесоюзного походу
ПО
місцях революційної,
бойової і трудової
слави
радянського народу з міс
та
Подольська
Москов
ської області, які зібрали
архівні матеріали про 62-у
гвардійську
і випустили
книгу.
Ветерани війни і школя
рі разом з жителями села
взяли участь у мітингу, з
місцевій школі
відбулися
зустрічі з почесними гос
тями. Серед ветеранів ба
гато хто поиувао у Куцєволівці після війни вперше.
Під час екскурсії по міс
цях дніпровської перепра
ви один із ветеранів впіз
нав сарай, де він
чотири
десятиліття тому врятував
ся від смерті.

УСТИНІВСЬКИЙ РАЙОН.
29 вересня
в області по
чався ударний тиждень по
збиранню і заготівлі ово
чів. Трудівники,- Устинівського району
річне зав
дання по продажу держа
ві овочів вже
виконали
на 104 проценти. Баштан
них же культур зібрано в
20 разів більше запланова
ного.
УЛЬЯНОВСЬКИЙ РАЙОН.
Понад 1300 школярів з усіх
дев’ятнадцяти шкіл району
зобов’язалися 29 вересня,
в день народження Миколи
Острозсьного,
зібрати на
полях
25 тонн
овочів і
очистити на токах
500
тонн зернової кукурудзи.
Юні корчагінці перевико
нали і це високе зобов’я
зання: в овочесховища до
овоставлено 27,4 тонни
518 тонн
чів і оброблено
кукурудзи.
ПЕТРіВСЬКИЙ
РАЙОН,
28 вересня в КМК виробничого швейного об’єднання
«Україна» (майстер Марія
Миколаївна Ісак, комсорг
Любов Дерев’янно) відбули
ся комсомольські
збори.
Члени колективу вирішили
в честь
дня народження
Миколи Островського чер
гове дводенне
завдання
виконати вдвоє швидше. І
це їм вдалося.

дустрії
значних успіхів
було досягнуто
досить
швидко, то в сільському
господарстві відчувалося
відставання. Адже воно,
на противагу промисло
вості, базувалося на роз
дрібненій,
приватній
власності. Настав час ви
вести на шлях колективі
зації не тільки будняків,
а й середняків. Комуніс
ти й комсомольці повели
рішучу боротьбу з курку
лями, пішли жити в сіль
ську місцевість, щоб пе
реконати селян у пере
вагах нового життя.
Вже в 1929
році до
Єлисаветградського ок
ругу було
направлено
265 передових робітни
ків — двадцятип'ятитисячників,
дві
третини
яких становили комуніс
ти і комсомольці.
166
кращих трудівників від
рядили на село червонозорівці. Вся республіка
взнала тоді ім я
комсо
мольця
цього підпри
ємства Івана
Кривошеї.
До його приїзду в кому
ні «Родина»
Татаровської сільради (нині село
Комишувате Новоукраїнського
району)
діяла
банда. Під керівництвом
єлисаветградця
селяни
знешкодили куркулів і
організували
колгосп
«Шлях Леніна». І. Криво-

май про наступні. •[...
хліборобів турботи ЗК: '
Ми СТОЇМО з й10
колгоспу на крак>-Ж??
під стіною СЯГНЦщ^Л.*. ’
рудзи, і Анатолій Вот-г
мировим розповідає ирои?/
як хлопці укладали До‘ч
вір із правлінням ко.іРо^’
на
п'ятдесятицентнер-нЗ,
урожай, про посушливу
весну і обережну с;
про молодих членів лаі
комсомольців Миколу П
луба, Юрія ОксаненкаЖ
Олександра Ляуша
хлопці
переживали
своє поле, старались. 1 чс. |
кали осені.
Осінь прийшла високу,
високим небом, теплим 10.
нячним вереснем. 1 Же-.' в
кінці місяця вдари.□р'."
ші приморозки, колько- Iі
пувались останні буряки 1і
визбирувались
останні
картоплини і тендітна го Свято буде пізніше, кЬродина. Одна тільки кук ін дванадцятнмісна кліть,
овискуючи, винесе нас
рудза стояла спокій»
очікувально і світло, оді іа-гора. Коли душ пря{(ітнме наші плечі пружна весь чорно-зелений сі
іими струменями і захо— Молоді самі пр
итиметься серце од над- лись у ланку, — гово
нсокої температури на
А. В. Храпак. — У тра
орішній лавці у тісясяьторній не перечили. 1\о
тив добирали щоб, як той
часто пишуть, — молодість
із досвідом...
«Херсонця» веде кому
ніст М. Ф. Шевченко. Пр\- цює без зупинок. Три
пропахлій сосною
томобілі ледве встигають фінській лазні. Коли ми
відвозити качани і силос- юдягнемось у своє і зда
ну масу. «Не дте/Ж як ватиме«5Г, що за спип ятнадцять ходок 'гребаною вирЗслн крила, бо повстигнути», — таке зав- жуватимемось легко, пір’дания ставить собі водій інно, наче й не самим соІван Плужник.
— Хоч і норму виробіт
ку треба перекрити (така
вже вдача у хлібрробг),
але цифра для нас не са
моціль, —- ці слова теж
належать В. Тимофееву.—
Не розгубити вирощене —
ось про що слід дбати на
самперед...
Слова господаря землі,
їм віриш. Бо кожне слово
— зважене, продумане. Та
й нема у хлібороба в та
кий короткий день часу нг
пусті розмови.
І знову беруть загінку
агрегати, і знову віється
сухе лушпиння в_х}зов та
гупають дорідш’^авв в
причіп, жовте зблискую;»
під осіннім сонцем...

2.

ЗЕМЛЕЮ

Діє ще
бою. К
Марія
од нас
зв'язан
тимчасі
обладу

КОЛИ
ВЕРСТАВСЯ НО
МЕР. З господарства по
дзвонили, що 29
аереснр
механізована ланка по ви
рощуванню кукурудзи при
норм! 6,1 зібрала качанис
ту на площі 8,6 гектарів.

В. ВАСИЛІВ.

Колгосп імені Фрунзе,
Кіровоградський район.

шея створив комсомоль
ський осередок, залучив
усіх колгоспників до со
ціалістичного змагання.
Саме в цьому колекти
ві в кінці першої п'яти
річки почав свій трудо
вий шлях О. В. ГддХрв—
тепер знатний х/а^роб,
двічі Герой Соціалістич
ної Праці.

У Шостаківці, Поміч
ній, Шаровому, Трепівці,
Плетеному
Таолцку 6
1929 році почжЯЖ бу
дівництво МТС.
Більшість підприємств
нашої області свою пер
шу п’ятирічку виконали
за 4 роки,
а колективи
«Червоної зірки», «Чер
воного Профінтерну» —
за три.
Ю. ЛІВАШНИКОВ.

СПА/
ІОнакн і дівчата заводу
«Червона зірка» гордяться
історі^^здеї комсомоль
ської ортзлйзації, яка веде
родовід від одного з пер
ших у місті комсомольсь-

і

КН.\ осередків,
ких
осередків. у
У д
далекі роV” громадянської
гргч» о.
ВІЙНИ,
ки
коли вирішувалося питан
ня
—ЧИ не
бути
Державі робітників і селян,
його члени стали під пра
пор Спілки Комуністичної
Молоді, під прапор Лені
на, поклали початок но
вим традиціям. Одна з них
відзначати ударною
працею кожне свято — на
родилася в роки
перших
п ятнрічок. Яскраво про-

“Молодці

комунар»

4 жовтня 1983 року________

(закінчення.
Лоч. на 1-й стор.).
мак про наступні
т
хліборобів турботи
ЗК1
Мн стоїмо
з
.
колгоспу на краюйй^?,3^10
Під стіною СЯГНИ^Жк“КН»
р.’-дзи, і Анатолій Вол?иУ*
мировим розповідає ипо
як хлопці укладали
Вір ”
і: умінням к0Лго° п°на
урожай, про
і
посушливу
весну і обережну
- . сівбу
про молодих
Л 3 Мі* її
ХСОЖ„ЦІВ
Г
луба, Юрія
Оксаненка і
Олександра
•Чяуша
ХЛОПЦІ
Г"
переживали
своє поле, старались* 1 за
чекали осені.
Осінь прийшла 'Високимвисоким небом, теплим сп
нячііим вереснем. 1
н
кінці місяця вдарфаЦ)^’"
Ші приморозки, коли вико
пувались останні буряка
визбирувались
останні
останні
картоплини і тендітна го
родина. Одна тільки куку
рудза стояла
спокійно
очікувально і світло, одн і
на весь чорно-зелений степ.
Молоді самі проси
ло - VланкУ’ — говорить
А. В. Храпак. — у ?рак.
торній не перечили. Колек
тив добирали щоб, ЯК ТО
часто пишуть, — молодість
із досвідом...
«Херсонця» веде комукому
ніст М. Ф. Шевченко. Пра
цює без зупинок. Три
томобілі ледве встигають
відвозити качани і силос
ну масу. «Не
як
п ятнадцять ходок
треба
встигнути», —
таке зав
дання ставить собі, водій
Іван Плужник.
— Хоч і норму виробіт
ку треба перекрити (така
вже вдача
у хлібороба),
але цифра для пас не са
моціль, —
ці слова теж
належать В. Тимофееву.—
Не розгубити вирощене —
ось про що слід дбати на
самперед...
Слова господаря землі,
їм віриш. Бо кожне слово
— зважене, продумане. Та
й нема у хлібороба в та
кий короткий день часу на
пусті розмови.
І знову беруть
загінку
агрегати, і знову віється
сухе лушпиння £ ку зов та
гупають дорідм.’ДІ^'Чани в
причіп, жовто- зблискуючи
під осіннім сонцем...

гілля», нас нагодують бор
щем, котлетами і пряже
ним молоком...
Тоді буде свято. Через
чотири години. А зараз ми
йдемо головним штреком
строго на південь од ство
ла, і вітер дме нам у спи
ну.

Задум написати репор
таж з-під землі
виник у
нас по дорозі до шахтар
ського містечка.
Виник і
одразу захопив так, що ні
про що інше ми уже не ду
Ми вже довго йдемо пів
мали — навіть про те, як денно-східним
транспор
доведеться фотографувати тувальним
штреком. Час
без лампи-спалаху. Перед від часу нам зустрічаються
бачали ми й те, що бесіда шахтарі. Вони одриваютьпід землею не може бути ся на мить од роботи, і на
не те що довгою, а й кон ші лампочки
висвічують
кретною, діловою — кожна їхні білозубі посмішки —
хвилина в забої на рахун Віктора тут знають усі.
ку, та н не для
балачок
Он уже й лава, — ки
опускаються на стометро
ву" глибину. Ллє хотілось ває Погребняк, — бачите,
нам відчути шахту — від червоний ліхтар горить.
чути її гостро, як це буває
Хлопці, не зупиняючи
завжди, коли щось відкри
комбайна, зустрічають нас
ваєш.

Йдемо до 35-ї лави, що
знаходиться за п’ять-шість
кілометрів від спуску в
шахту. Шлях чималень
кий, тому не розкачує
мось — одразу беремо ви
сокий темп. Шахтарі до
рогу до лави долають знач
но швидше — у вагонет
ках (їх тут називають каруци), ми вирішили пішки.

Свято буде пізніше, ко
ли дванадцятнмісна кліть,
повискуючи, винесе н
на-гора. Коли душ пря
житиме наші плечі пружннмк струменями і захо
дитиметься серце од над
високої температури на
горішній лавці у тіснень-

Наш провідник — секре
тар комсомольської органі-

Діє ще один ударний
пропахлій сосною бою. Коли у «каптьорці» хліб шахтарський?», а ми
фінській лазні. Коли ми Марія Марківна прийме усміхнемось їй у відпо
зодягнемось у своє і зда- од нас акуратно складені і відь
зморено-радіснимн
затиметАЗІГ що за спи- зв’язані
у вузлик паші посмішками. Коли у «Лас
•іою виросли крила, бо по тимчасові
(шахтарські) тівці», їдальні відділу ро
чуватимемось легко, пір’- обладунки, прийме і запи бітничого постачання об’
інно, наче й не самим со- тає: «Ну що, солодкий єднання «Олександр іяву-

В. ВАСИЛІВ.
Колгосп імені Фрунзе,
Кіровоградський район.

У Шостаківці, Поміч
ній, Шаровому, Трепівць
Плетеному
®
1929 році почъЖ^я бу
дівництво МТС.
Більшість підприємств
нашої області свою пер
шу п'ятирічку виконали
за 4 роки,
а колективи
аЧервоної зірки», «Чер
воного Профінтерну»
за три.
Ю. ЛІВАШНИКОВ.

зації шахти «Верболозівська» Віктор
Погребняк —
знає тут кожен крок: три
з половиною роки працює
у шахті електрослюсарем.
1 хода у нього
впевнена,
хода господаря. Особливо
це відчуватиметься,
коли
далі, ближче до лави, по
густішає грязюка під нога
ми і ми обережно будемо
намацувати
тверде, коли
подекуди треба буде обми
нути (а то й пройти крізь
нього) холодний ВОДЯНИЙ
“
втягуватимемо
душ, і ми
голову в плечі, Віктор на
такі дрібниці
не звертає
уваги. «Шахта є шахта»,
— каже він і
нам ця бапальна фраза говорить багато.

У 35-й лаві зараз пра
цює зміна гірників ОЧ1ІСного вибою, яку очолює
М. І. Рижов.
Всі зміни без винятку
складаються переважно з
молоді. Є тут і досвідчені
шахтарі, вони обов'язко
во мають бути, як ось у
цій — крім Рижова, ще
О. М. Юфітенко, але біль
ше молодих. І якщо на
цій дільниці ще не чис
литься жоден КМК, то це
чисто паперова формаль
ність. Дільницю з вироб
ничої необхідності ство
рено всього сім місяців
тому. Тож КМК — напе
редодні свого народження.
— Хлопці мене самого

КОЛИ
ВЕРСТАВСЯ НО
МЕР. З господарства по
дзвонили, що 29
вересня
механізована ланка по ви
рощуванню кукурудзи при
нормі 6,1 зібрала качанис
ту на площі 8,6 гектарів.

шея створив комсомоль
ський осередок, залучив
усіх колгоспників до со
ціалістичного
змагання.
Саме в цьому колекти
ві в кінці першої п’яти
річки почав свій трурраий шлях О. В.
—
тепер знатний -мхУ^роб,
двічі Герой Соціалістич
ної Праці.

постійно підштовхують -—
кортить позмагатися з ін
шими
комсомольсько молодіжними, — зізна
ється ІЗ. Погребняк. — 1
не тільки з місцевими, а й
із сусідніх шахт.
А потенціал' у колекти
ву справді високий —
майже щомісяця перехід
ний
прапор переможця
соціалістичного змагання
вручають дільниці № 6...

СПАДКОЄМЦІ
Юнаки і дівчата заводу явилася ця традиція 29 ве
^Червона зірка» гордяться ресня, коли країна відзна
ІС’Оріс^І^Леї КОМСОМОЛЬ чала 79-річчя з дня на
СЬКО! організації, яка веде родження М. Островсько
родовід від одного з пер го. Цього дня на ударну
ших у місті комсомольсь- корчагіпську вахту стали
майже дві тисячі
комсо
мольців підприємства.
Для
червонозорівців
стало
звичним на своїх
звітно-виборних зборах не
тільки підбивати підсумки
роботи за звітний період,
а й накреслювати плани.
У 126
Протягом вересня
групах
комсомольських
заводу завершилися звіти
і вибори. У кожному осе
редку спілчани розглянули
питання про відзначення дня наро д ж е її я я
Миколи Остр о в с ь к оних осередків. У далекі ро- го.
Комсомольці
групи
кя громадянської
війііи,
КОЛИ вирі'"-Звалося питан- термічної дільниці механо
НЯ — JfTA чп не бути складального цеху № 18,
Ігор
групкомсоргом
Державі робітників і селян, де
форНого члени стали під пра- Сенченко, та групи
яор Спілки Комуністичної мувальної дільниці ливар
сірого чавуну
■ ш-іоді, під прапор Лені ного цеху
на, поклали початок но- (групкомсорг
Станіслав
29 ве
традиціям. Одна з них Козуб) вирішили
відзначати ударною ресня виконати завдання
працею кожне свято — на на 130 процентів. Ініціато
родилася в роки перших рів підтримали майже всі
• втирічок Яскраво про- групи.

3 радісним
настроєм
цього дня
переступили
поріг прохідної
юнаки і
дівчата. На території за
воду, в цехах полум’яніли
заклики «Працювати удар
но, по-корчагінськп!» І ко
жен намагався віддатися
роботі сповна.
Особливе
напруження
панувало в комсомольсь
ко-молодіжній бригаді Ми
хайла Андрюшкова із фор
мувального цеху ковкого
чавуну. Цей колектив по
казує приклад того, як по
трібно раціонально вико
ристовувати робочий час.
Він працює без відстаю
чих. У роки нинішньої п'я
тирічки тут ие було випад
ків запізнень або прогулів.
Дорожити кожною хвили
ною стало нормою для
членів бригади. Вони рів
няються на бригаду фор
мувальників
ливарного
цеху ковкого чавуну, очо
лювану депутатом Верхов
ної Ради СРСР В. І. І етьманцем,
і зобов’язалися
п’ятирічний план викона
ти до 7-ї річниці Консти
туції СРСР. Колектив мі
сячні завдання виконує на

радо, кепкують. Шахтарі
— народ дотепний, у цьо
му нам траплялась не раз
нагода пересвідчитись.
Коротке знайомство, ко
ротка інформація про хід
трудового дня. її дає один
із найкращих спеціалістів
на «Верболозівськійл' ком
сомолець Валерій Мєсков:
— Збираємось третій
захід почати комбайном, а
до кіпця зміни ще далеко.
Так що готові, як кажуть,
на рекорд.
Рівномірно, посуваючись
уздовж лави, обертається
шнек комбайна, безпере
бійно
відбирає
крихкі
шматки
вугілля транс
портна стрічка
і несе
штреками, несе на-гора.
Невідривно (навіть коли
ми спрямовуємо свої ліх
тарі, аби сфотографувати
за
роботою) трудяться
молоді
гірники
Євген
Штанько,
Микола Кра
вець, Віктор Лисков, Во
лодимир Анісов та інші
шахтарі. Зміна йде на ре
корд.
А ми вертаємо. До сон
ця, до квітів. 1 такою дов
гою здається нам дорога
обіч рейок, якою котять і
котять вагонетки, так кор
тить на-гора! Для нас, не
звичних до такої глибини,
повернення — справді свя
то. 1 ще вагомішими зда
ються нам оті рекорди, на
які щодня, щогодини ідуть
олександрійські гірники.

В. ГРИБ (фото),
В. БОНДАР.

м. Олександрія.
КОЛИ
ВЕРСТАВСЯ
НОМЕР. З шахти «Верболозівської» нам подзвони
ли: 29 вересня зміна гір
ників
очисного
вибою
дільниці № 6 (бригадир
зміни М. І. Рижов) вида
ла на-гора 260 тонн вугіл
ля при завданні 215.
Н а з н і м к а х: право
фланговий гірник шахти
комсомолець Валерій МЄС
КОВ; щойно з вибою.

130 процентів і трудиться
вже в рахунок лютого на
ступного року, 85 процен
тів продукції здає з пер
шого пред’явлення, зеконо
мив із початку року мате
ріалів па 140 карбованців.
На зекономлених матеріа
лах бригада працювала
під час корчагіиської вах
ти. Після зміни групкомсорг Сергій Чабанюк ра
портував: колектив вико
нав завдання на 148 про
центів.
Багато добрих справ у
активі комсомольсько-мо
лодіжної бригади імені
XIX з’їзду ВЛКСМ
(керівннк О. Попов). ГІрн
завданні виготовити
__
100
підніжних дощок до зер
нової сівалки юнаки що
зміни виготовляють 130—
135. А цього дня групкомсорг Микола Дорош доповів завкому комсомолу:
виготовлено 150 виробів,
Відзначалися молоді комуністи
А.
Суржиков,
А. Мозговий.
Святкування дня народжений М. Островського для молодих червонозорівців стало перевіркою
того, як спадкоємці героїв
перших п’ятирічок несуть
далі естафету комсомоль
ІОЛЬ- ■
ської слави.
ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.

ПОЛУМ’Я
КОРЧАГІНСЬКИХ
ГЕРОЇВ
Ім'я людини, чий портрет вміщено при
вході до школи, знають усі. Піонерській
дружині СШ № 5 м. Світловодська пощас
тило особливо — вона названа іменем ви
хованця комсомолу України, прекрасної
людини, письменника Миколи Островського.
Чим живуть хлопчики і дівчатка з черво
ними галстуками на грудях п’ятої Світло- ,
водської школи сьогодні. Ми завітали в де
сятирічку і стали учасниками урочистого
збору дружини, який було присвячено дню
народження М, Островського. Кожен загін,
а їх у дружині — шістнадцять, відрапорту
вав про готовність до проведення збору,
про свої успіхи у навчанні і праці, 3 усього
сказаного і почутого можна зробити висно
вок: старанність і особлива працелюбність
— найхарактерніші риси, притаманні кож
ному піонерові дружини, яка вже кілька ро
ків підряд правофлангова в місті і районі.
Взяти хоча б минуле літо. Хлопчики шос
тих і сьомих класів прекрасно потрудилися
в міжколгоспному тепличному господарст
ві, шкільних ремонтних бригадах. Про ре
зультати їхньої праці багато говорити не
доводиться. Зроблено 3,5 тисячі тарних
ящиків, 600 карбованців перераховано до
Фонду миру. Дівчатка теж не нудьгували.
Вони на період літніх канікул стали інструк
торами по плаванню і загоновими вожати
ми у шкільному піонерському таборі «Лас
тівка», де відпочивали і юні світловодці, і
їхні ровесники з далекого Архангельська.
Про участь у Всесоюзній експедиції «Лі
топис Великої Вітчизняної»
треба сказати
окремо. Загін червоних слідопитів активно
діє у своєму
пришкільному мікрорайоні,
асі архівні документи,
фотографії, газети,
репродукції
перетворилися
в експонати
шкільного музею
бойової слави, що від
крився два роки тому. Найбільше тут зібра
но матеріалів
про колишніх воїнів 32-го
гвардійського корпусу, що визволяли Сзітловидськ від німецько-фашистських загарб
ників. Відчутну
допомогу у цьому надає
піонерам колишній комсорг 6б-ї гвардійсь
кої стрілецької дивізії Мансур Гізатулович
Абдулін. Для нього — в мирний час шахта
ря, на війні — мінометника, учасника боїв
за Сталінград, потім переправи через Дніпро
— кіровоградська земля священна.

Героїв роману «Як гартувалася сталь»
знають усі учні школи. А вперше діти по
знайомилися з ними у шкільній бібліотеці.
— Не пам'ятаю, щоб хоч один із примір
ників творів Миколи Островського залежу
вався б на полицях. Причому цікавляться
ними не тільки десятикласники, в яких
творчість письменника йде по навчальній
програмі, — розповідає бібліотекар Вален
тина Олексіївна Опришко. — Цікавляться
романом «Як гартувалася сталь» хлопчики
і дівчатка піонерських класів. А для Зої
Гудимович, Люди Даниленко, Сергія Сута
ни, Дмитра Сачкова Павка Корчагін —
найулюбленіший герой.
Вирує жит^я у піонерській дружині, що
носить ім’я М. Островського. Так і повинно
бути у тих, хто носить у своїх серцях полу
м’я корчагінських героїв.
Т. СТОРОЖУЙ.

м. Світловодськ.

їхні руки творять хліб
Комсомольсько-молодіжна брига востворений колектив ПІСЛЯ СПЛО
да Віри Делікатної на Голованів- ДИ.
Із чанів готова маса потрапляє
ському хлібозаводі існує не так
давно' але свою біографію почала в тістоділильну машину. Біля неї
із вагомих трудових здобутків,‘за чаклують Тетяна Шевчук та Люд
явивши про себе на повний голос. мила Бубак. Призначення цієї ма
І сьогодні продукція, яку дає зміна шини — ділити всю масу на пор
Віри Делікатної, нічим не поступа ції певної ваги. Дівчата швидко і
ється продукції, виробленій брига вправно заповняють форми у спе
дою ветеранів заводу
під керів ціальній шафі, де паляниці 40—45
ництвом Катерини Андріївни Кри- хвилин «підростають», набирають
сюк з якою, до речі,
змагається ся сили і снаги. І аж тоді настав
черга пекарів Людмили Марченко,
КМК.
Скрипник. Тамари Старої.
Починає процес творення хліба Галини
Гаряча піч пашить жаром 1 безпе
Зіна Субота. Вона машипіст-засип- рервно приймає и своє лоно черго
ник тобто засипає у чани відповід ву партію майбутніх хлібин.
ну кількість борошна (залежно від
Через п'ятдесят хвилин вони бу
того який хліб буде випікатись і дуть готові, а допоїш давайте по
який сорт борошна для цього ви знайомимося
трохи
ближче з
користовують). Потім сюди дода КМК. Працює бригада за єдиним
ють сіль, дріжджі, і ця маса має нарядом — самі дівчата вирішили
три години відстоятись. Як кажуть перейти па таку форму праці. Бу
технологи із заводської лаборато ло це в червні минулого року.
рії — тісто бродить.
Переваги прогресивної
форми
Тістоміс Марія Григорівна Таці- праці невдовзі
зрозуміли
всі у
єнко у бригаді —
найдосвідчені- хлібоцеху, І нині кожна
з чоти
ший майстер, бо саме
на цьому рьох змін працює за єдиним наря
відрізку творення хліба погрібні
дом. Великим трудовим досягнен
особливе вміння 1 чуття що прихо ням , комсомольсько-молодіжного
дить з роками. По суті, від того
колективу Віри Делікатної сприяє
змагання з
яким буде тісто,
У великій Мірі дійове соціалістичне
залежить якість майбутніх паля бригадою ветеранів К. А. Кришок.
Постійно підбиваються підсумки.
ниць і булок.
Одинадцять років тому на Голо- У першому кварталі попереду бу
ванівсьний
хлібозавод прийшла ли комсомольці, а другий квартал
після школи молода дівчина Віра — за зміною Катерини Андріївни.
Делікатна. Взяли п пекарем у змі Отже працювати спілчани вміють.
Минув зазначений час, і укла
ну яку тоді очолювала Марія Іва
нівна Дубровіна.
Вона ж і була дальниця Людмила Дяченко готує
першим Віриним наставником. Хо пишні паляниці до відправлення в
рошу шнолу пройшла у неї дівчи торгові точки району.
Закінчилась робоча зміна комсо
на Здобуті знання дали змогу не мольсько-молодіжного
колективу
відставати від старших товаришів, Віри Делікатної. Завдання
викона
а згодом, коли сама стала змінним но на 120 проценіп.
майстром, не раз і не два поверта
О.
СКИРТАНЬ,
лася до мудрих порад Мари Іванів
спецкор «Молодого комуна
ни. Поряд із Вірою трудилися то
ді Марія Тацієнио І Галина Скрип
ра».
ник. Люда Вубак, Тамара Стара,
емт Голоаанівськ,
Людмила Дяденко прийшли в но-

4 стор,---------------------------------------------- «Молодий комунар»

4 жовтня 1983 року

КРУГЛИЙ СТІЛ «МКпжамвмнмаяя.

Ор ієнтир взаєморозумінню
АВЧИТИ людину бути щасливою не можна, але ви

ховати її так, щоб вона могла бути щасливою — не
Н
обхідно. Ця мудра істина беззаперечна. І, мабуть, вона

найточніше визначає головне завдання нового експе
риментального курсу «Етика і психологія сімейного жит
тя», введеного у навчальну програму середніх профе
сійно-технічних училищ з минулого навчального року.
Метою цього курсу є формування у молоді готовності
до майбутнього сімейного життя і виховання дітей. Не
даремно серед основних завдань соціально-економіч
ного розвитку нашої країни на наступне десятиріччя
XXVI з’їзд КПРС поставив і таке: «... сприяти зміцненню
сім’ї як важливої ланки соціалістичного суспільства».
В останні дні вересня у Кіровограді відбувся респуб
ліканський семінар викладачів цього
експерименталь
ного курсу. Люди, яким довірено читати такий важливий
і водночас делікатний предмет, зібралися для того, щоб
обмінятися досвідом виховання у підлітків культури по
0. М. МАРАЧКОВСЬКИЙ:
— Важливе місце у справі
виховання підростаючого по
коління займає
проблема
підготовки
молодих людей
до майбутнього
сімейного
життя. Вирішенню її покли
каний сприяти курс «Етика
І психологія сімейного жит
тя», впроваджений в 55 нав
чальних закладах профтех
освіти
республіки. Настав
час серйозно зайнятися фор
муванням у юнаків і дівчат
потреби у створенні
сім’ї,
готовності
до
вступу в
шлюб, уміння правильно бу
дувати внутрісімейні відно-

------- —

'

сини і виховувати майбутніх
дітей.
У ході читання експери
ментального кур'у були ви
пробувані різноманітні фор
ми і методи навчання і ви
ховання учнів — урок-ленція, бесіда, диспут, конфе
ренція по прочитаній книзі
чи переглянутому кінофіль
му. Найчастіше заняття про
водились у формі
довірли
вих бесід; відвертої розмови.
При цьому широко викорис
товувалось
анкетування,
створення ігрових проблем
них ситуацій.
У ході семінару ми мали
змогу обмінятися
досвідом

чуттів, а також проконсультуватися у спеціалістів із цих
проблем. Ці ж питання стали темою розмови за круг
лим столом, яка відбулася
29 вересня в МИТУ N2 2
м. Кіровограда.
У розмові взяли участь Олег Миколайович Марачковський, начальник республіканського управління викла
дання суспільних дисциплін, виховної роботи та житло
во-побутового
обслуговування учнів
профтехосвіти,
Олександр Валерійович Атемасов, старший викладач
кафедри психології Кіровоградського педінституту іме
ні О. С. Пушкіна, кандидат психологічних наук, Юрій
Петрович Сурмін, в. о. доцента Кіровоградського пед
інституту, кандидат філософських наук, Когут Тетяна
Петрівна, лікар-психіатр, аспірант Харківського інститу
ту психіатрії і неврології. Роман Абрамович Вєєр, заві
дуючий жіночою консультацією
міської лікарні № 2,
Алла Іванівна Терхунова, лікар-педіатр Будинку немов
ляти.
викладання, вирішити, що у повість, що приводом"до од
нас добре, а що
ще потре руження було кохання. Але,
бує вдосконалення.
Виник як відомо, останнім часом
у де
ряд питань. Думається, спе кількість розлучень
ціалісти, що зібралися для яких регіонах нашої країни
розмови, допоможуть
нам різко зросла. А люди, що ко
хають одне одного не роз
розібратися у них.
Отже, часто за
0. В. АТЕМАСОВ: — У роз лучаються.
мовах і дискусіях з учасни нохання приймають щось
ками семінару
виявилось, інше, ну, наприклад, закоха
що основи моральних відно ність чи симпатію. Ці почут
сильними,
син юнаків і дівчат хвилю тя можуть бути
але,
на
ють викладачів найбільше. імпульсивними,
Кожен скаже, що
основою жаль, недовгочасними.
основ моральних відносин
Т. П. КОГУТ: —
Ви пра
юнаків і дівчат є кохання. вильно помітили, що симпа
Запитайте тих, що
вступа тія, закоханість — почуття
ють у шлюб,
і дев’яносто недовгочасне.
Ще недовгодев’ять процентів із них від часніша пристрасть — по

до роботи на самодіяльній
сцені з подвійним ентузі
азмом.
Дещо підказала інтуїція,
дещо — саме життя, а де
що й досвід. Та головне—
вміння пропускати
через
себе і біль, і радість, умін
ня відчувати настрій лю
дей, уміння знайти підхід
до кожного. Останнє особ
ливо важливо, коли йдеть
ся про самодіяльну твор
чість. Адже щоб
людям
після трудового дня хоті-

ПОТРЕБА ДУШІ
Опустилися завіси тра
диційного
театрального
свята «Вересневі самоцві
ти». Протягом
тижня на
КІровоградщині самодіяль
ні театральні колективи (а
їх у області
понад 800)
показували свої кращі ро
боти. Самодіяльний театр

Розмову записала
Л. ЯРМОЛЕНКО.
тт—иит

I

— Вже півроку ставимо
цю п’єсу, а цього разу зі
грали найкраще, — сказа
ла режисер вистави Таміла Микитівна Москаленко.
Сплеск емоцій, настроїв,
натхнення? Чи закономір
ний результат шліфування
акторської гри? Мабуть, і
те, й інше. Для самодіяль
них митців гра на сцені—
це передусім радість спіл
кування з
мистецтвом,
духовна єдність зі своїми
героями, співпереживання

Піщанобрідського сільсь
кого будинку
культури
Добровеличківського ра
йону напередодні завер
шення свята показав своїм
землякам із Любомирки
«Сватання на Гончарівці»
Г. Квітки-Основ’яненка.

з тим, що відбувається на
сцені. Значить, емоціям і
настроям тут місце. А що
гра — це непроста і дуже
відповідальна справа, ко
жен із учасників не раз
відчув на собі. Тому, коли
вже всі зійшлися па одно
му: «цього разу грали най
краще», то, мабуть, так во
но й було.
Люблять
театральне
мистецтво
піщанобрідці
здавна. Один із організа
торів самодіяльного теат
ру
Валерій Дмитрович
Москаленко, який завідує
сільським будинком куль
тури, виріс у цих місцях і
з розповідей старших знає,
що вистави у клубі стави
лися ще до війни. Він сам
у 60-х роках юнаком брав
участь у сільському драм
гуртку. А коли у 1971 році
закінчив режисерський фа
культет Олександрійського
культосвітнього училища,
взявся за то справу сер
йозно. Дружина, Таміла
Микитівна,
стала його
сподвижницею. Здобувши
спеціальну освіту, взялася

лося зібратися разом, од
ного бажання грати на
сцені мало. Повинен бути
здоровий
мікроклімат,
спільні інтереси,
повне
взаєморозуміння,
творча
обстановка. Здається, усе
це вдалося створити у
своєму театрі Тамілі Ми
китівні і Валерію Дмитро
вичу Москаленкам.
Як і
раніше, працюють пліч-опліч па благодатній культ
освітній
ниві.
Валерій
Дмитрович завідує сільсь
ким будинком культури, а
Таміла Микитівна — сіль
ським клубом імені Шев
ченка. І ще — тепер режи
сер вона, а він — художник-постановник.
За роки існування теат
рального колективу в Пі
щаному Броді на самоді
яльній сцені
поставлено
невмирущі твори україн
ської класики
«Ніч на
Івана Купала» М. Старицького, «Сватання на Гон
чарівці» Г. Квітки-Основ’я
ненка,
«Безталанна»
І. Карпснка-Карого. «Кай-,
дашева сім’я», І. Нечуя-

Левицького, з радянської
драматургії — «Трибунал»
А. Макайонка, «Юність
батьків»
Б. Горбатова,
«Фортуна» М. Зарудного,
«Чиє ж то весілля?»
0. Коломійця, «В ім’я жи
вих» М. Бабенка та М. Ішкової, близько
тридцяти
одноактних п’єс.
Люди різного віку і різ
них професій приходять у
колектив. Ось. Олександр
Івановпч Євпак — трак
торист
колгоспу
імені
Шевченка. Його портрет
знаходиться на колгоспній
Дошці пошани.
Та й за
хоплення театром у нього
стале — вже десять років
він грає на сцені. Прийшла
за ним до самодіяльного
театру і дружина, Марія
Миколаївна, техробітниця
клубу імені Т. Шевченка.
Трактористами працюють
Микола Федорович. Олексієнко і Микола Васильо
вич Щербаков. Петро Ва
сильович Чолпан та Іван
Олександрович Кошеєв —
інженери колгоспу «Пер
ше травня». Світлана Іва
нівна Шаповал — бухгал
тер колгоспу імені Т. Шев
ченка, Микола Іванович
Добров —
завскладом,
Софія Василівна Савчен
ко — продавець магазину,
молоде подружжя Олена
та Микола Козаки працю
ють у будинку культури.
Микола має гарний слух,
грає на кількох інструмен
тах, тому, окрім акторсь
ких ролей, на ньому ше й
музичне оформлення вис
тав.
Серед старшокласників
місцевої школи багато ба
жаючих грати на сцені.
Враховуючи це, В. Д. Мос
каленко
організував при
будинку культури дитячу
театральну студію. Вісім
надцять юних акторів уже
рік пізнають секрети ама
торського
мистецтва.
Справжні
акторські за
датки, як вважає їх на
ставник, мають п’ятиклас
ниця Люба Біжан, семи
класник
Петро Голбан,
дев’ятикласники
Леонід
Супрун
та Ігор Сакара
До жовтневих свят Вале
рій Дмитрович зі своїми
вихованцями готує п’єсу

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.

На украинском языке.

чуття дуже сильне за емо
ційним станом. Тож, мабуть,
найнебезпечніше,
коли за
кохання приймають
саме
пристрасть. А це
нерідко
трапляється з підлітками і
через брак життєвого досві
ду, і через відсутність еле
ментарних
знань. Закоха
ність базується на мораль
них почуттях людини, а при
страсть частіше
на фізич
них. В цьому її найбільша
небезпека.
Р. А. ВЄЄР: — Людям моєї
професії
доводиться мати
справу вже
з результатом
тієї
пристрасті,
про яку
тільки що говорили.
Іноді
нашими пацієнтами стають
дуже юні дівчата. Приходять
самі, з мамами чи навіть зі
своїми обранцями. І знаєте,
що найбільше в них вражає?
Відсутність відповідальності
за свої
вчинки. На жаль,
для частини молоді духовна
спорідненість,
спільність
поглядів, інтересів — щось
другорядне. Коли ж мораль
на основа
у стосуннах мо
лодих
людей відсутня, то
про яку
відповідальність
може йти мова? Ось на це у
першу чергу слід звертати
увагу винладачам курсу.
А. І. ТЕРХУНОВА:
Хочу,
щоб не було у нас покину
тих дітей. Як правило, вони
— плід тієї бездумності і
безвідповідальності. У ’ди
тини повинні бути люблячі і
турботливі батьки. Це най
перша і найнеобхідніша умо

ва для виховання здорового
(морально і фізично) громаї
дянина.
У ХОДІ викладання експери
ментального курсу
колекїлВЛЧНЛ Кіровоградського
МІНУ № 2 виступив ініцаі
тором почину «Турботу ви
хованців ПТУ — вихованцям
дитячих будинків». ЙОГО під
хопили ТУ № 4, ТУ № 6, які
надають велику
шефсьну
допомогу Будинку немовля
ти. Учні
зробили
ремонт
кімнати однієї з груп, при
брали приміщення,
благо
устроїли територію. Думає
ться, ця допомога мала не
абияке
виховне значення
для підлітків.
Ю. П. СУРМІН: - Можли
во, у нашій короткій розмо
ві і не вдалося розглянути
всього. Але те, що
знання,
які входять в програму ек
спериментального
курсу
«Етика і психологія сімейно
го життя», необхідно давати
молодим людям — безсум
нівно. Причому давати ква
ліфіковано, з урахуванням
конкретної
аудиторії і на
гальних потреб дня. Бо, як
відомо, неправильні знання
гірше, ніж незнання.
Тому
не варто обходити мовчан
ням питання, що
ставлять
підлітки.
Курс має стати
важливим етапом всієї бага
тогранної роботи
комуніс
тичного виховання
підрос
таючого
покоління. Адже
від того, чи зможе
людина
організувати своє
життя в
сім’ї, правильно
виховати,
дітей, залежить життя всьо
го нашого суспільства.

БК 08021.

Індекс 61103.

М. Кравченка «Червона
ракета».
Пішанобрідці
люблять свій
самодіяль
ний театр.
29 вересня, у день сто
річчя легендарного пись
менника Миколи Островського, молодь і школярі
села зібралися вшанувати
пам’ять великого письмен
ника, чия творчість нади
хає і сьогоднішні поколін
ня молодих
на подвиги,
нові трудові
звершення.
Творчий звіт до цієї події
підготував і пішапобрідський театральний колек
тив. Хто знає,
може її з
їхньої сцени колись заго
ворить пристрасний Корчагін. В усякому випадку
є такий задум.
У цьому році
Піщанобрідський
самодіяльний
колектив
зайняв друге
місце у конкурсі народних
самодіяльних
театрів і
драматичних
колективів
державних клубних закла
дів. 18 вересня
ставили
«Сватання на Гончарівці»
у Кіровограді на заключ
ному конкурсі . обласного
зонального огляду «Теат
ральної весни». Сьогодні
колектив живе новими за
думами, творчими плана
ми.
Прощаючись із аматора
ми, взяла на пам’ять афі
шу вистави
дипломанта
обласних конкурсів Піша-,
нобрідського самодіяльно
го театру. Про здібних і
захоплених своєю справою
людей
нагадають
мені
титри: «В ролях: кращий
самодіяльний актор райо
ну Валерій Москаленко...
кращий
культпрацівник
району Таміла Москален
ко.., кращий самодіяль
ний актор
району Олександ Євпак...» Вони і їхні
товариші своєю грою ство
рюють людям гарний наст"рій, змушують їх від душі
сміятись і плакати. Коли
така ж афіша
покличе
одного вечора
до клубу
глядачів, то нехай актори
знову зможуть
сказати
після вистави: «Цього ра
зу ми грали найкраще».
Л. БОРИСОВА.

Добровеличківський
район.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ
А ЦТ (1 програма)
8.00 —
Новини. 8.20 —
Науково-популярні
фільми
«В морях твоя
дорога»,
«Олексій Саврасов», «Стеж
ки Кавказу». 9.05 — Мульт
фільми «Під одним дахом»,
«Бібігон». 9.40 — Телефільм
«Д’Артаньян і три мушкете
ри». 2 серія.
11.15 — Грає
симфонічний оркестр теле
бачення і радіо
Вірменії.
11.35 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — П’ятирічка —
справа кожного. Док. філь
ми. 15.40 — Грає
лауреат
міжнародного
конкурсу
ім. П. Чайковського Д. Гай
дук (фортепіано). 16.00 — Те
ленарис «Школа Кобахідзе».
16.30 — Новини.
16.35 —
Стадіон для
всіх. 17.05 —
Розповідають наші
корес
понденти.
17.35 — Разом
дружна сім’я. 18.00 -- Нау
ка і життя. 18.30 — Веселі
нотки. 18.45
— Сьогодні у
світі. 19.00 — Наш сад. 19.30
— Чемпіонат СРСР з хокею.
«Торпедо» —
ЦСКА. 2 і З
періоди. В перерві — Нови
ни і спортивна інформація.
21.00
— «Час». 21.35 —
Фільм «Квіти лугові». 23.00
— Сьогодні V світі

А УТ
10.00 — Актуальна каме
ра. 10.35 — Ранковий кон
церт.
11.15 — Телефільм.
11.40 — «Шкільний екран».
7 клас. Історія. 16.00 — Но
вини. 16.10 — «Срібний дзві
ночок». 16.30 — Науково-по-,
пулярний
телефільм «Кос
мос. Проблеми,
перспекти
ви. мрії». 17.00 — Гарячий
цех республіки 17.30 — ЮТ83.
18.00 —
Телефільм.
18.30 — «Екран запрошує».
(Кіровоград). 19.00 —- Акту
альна камера. 19.30
— «З
людьми і для людей». 20.15
— Документальна кінопрограма. 20.45 — «На добраніч,
діти!» 21.00 — «Час». 21.35—
«Через обставини, що скла
лися».
Передача
перша.
22.30 — Художній телефільм
«Юркові світанки». 1 серія.
23.40 — Новини.

д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Док. телефільм
«Осягнення
каменю». 8.35, 9.35 — Фізи
ка.
Ю кл.- 9.05, 13.20 —
Французька мова.
10.05 —
Учням' ПТУ. Естетичне ви
ховання. Соціалістичний ре
алізм. 10.35. 11.40 — Ботані
ка. 5 кл. 10.55 — Науковопопулярний фільм «Медобори»Ю 11.10 — Шахова школа.
12.00 — Казки О. Пушкіна.
4 кл. 12.30 — Природознав
ство, 3 кл. 12.50 — Історія.
8 кл. 13.50 —
Знай 1 умій.
14.35 — Героїні п’єс О. Островського. 2 частина. 15.30—
Новини.
18.00 — Новини.
18.20 — Док. Фільм «Стари
ки». 18 30 — Спорт за тиж
день.
19.00 — Док. теле-
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фільм «Чому не співає Фейруз?» 20.00 — Вечірня каз
ка. «Чарівний екран». 20.15
— Обличчя друзів. 21.00 —
«Час». 21.35 — Концерт дуе
ту
гітаристів Р. і Д.
Лос
Брільянтес (Аргентіна). 22.25
— Новини.
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д ЦТ (І програма)
8.00 — Новини.
8.20 —
Клуб мандрівників.
9.20 —
Телефільм «Д’Артаньян і три
мушкетери». З серія. 10.30 —
Народні
мелодії. 10.45 —
Док. телефільми «Професія —
бригадир. Бригадирські тур
боти». «Мої пацієнти». 11.30
— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 —
«Комуністи 80-х».
Док. телефільми «Роздуми з
приводу...»,
«Вас вітає ко
мандир корабля».
15.45 —
Відгукніться, сурмачі! 16.30
— Новини. 16.35 — Російсь
ка
мова. 17.05 — Адреси
молодих.
17.35 — Мульт
фільм
«Весела карусель».
17.45 — Людина — господар
на землі. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 —
Відбірковий
матч олімпійського турніру
з футболу. Збірна Греції —
збірна СРСР. 20.45 — Якщо
хочеш бути здоровим. 21.60
— «Час». 21.35 —
Ширше
коло! 23.00 —
Сьогодні у
світі

д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Телефільм «Потаємний світ
гобелена». 8.35, 9.35 — Сус
пільствознавство.
10
кл.
«КПРС — партія робітничо
го класу, всього радянсько
го народу». 9.05, 13.15 — Ні
мецька мова. 10.05 — Мис
тецтво Стародавнього Сходу.
10.35.
11.40 — М, Гоголь.
«Тапас Бульба». 6 кл. 11.05
— Для вас, батьки. 12.10 —
Астрономія
Практичне за
стосування астрономії. 12.40
— Чи знаєш ти закон? 13.45
— Твоя ленінська бібліотека.
«Завдання
Спілок молоді».
14.25 — «Люди кажуть спа
сибі». Теленарис.
14.55 —
М. Горький. Нариси про Аме
рику. 15.30 — Новини. 18.00
— Новини. 18.15 — Концерт
для
скрипки з оркестром
І. Брамса
у виконанні на
родного артиста
РРФСР В.
Третьякова і
Державного
симфонічного
оркестру
СРСР. 19.00 — Зустріч шко
лярів з Героєм Соціалістич
ної Праці, депутатом Верхов
ної Ради УРСР, головою кол
госпу їм. Кірова Миколаївсь
кої області М. М. Рябоїтпкою. 20.00 — Вечірня казка.
Мультфільм «Друзі тварин».
20.15 — V Міжнародний фес
тиваль телепрограм про на
родну творчість «Веселка»,
«Фієста». (Філіппіни). 20.30
— Док телефільм. 21.00 —
«Час». 21.35 — Фільм «Теп
ло твоїх рук». 22.50 — Нови
ни.
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